
 
 

 
 
 
Medisch-specialistische situaties op Thuisarts.nl  
Gepubliceerd in Q1 en Q2 2021 
 
COVID-19 
• Ik ben doorgestuurd naar het ziekenhuis omdat ik mogelijk corona heb (aangepast) 
• Ik heb corona en krijg behandeling in het ziekenhuis (NIEUW) 
• Ik ben oud en heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona (aangepast) 
• Ik wil zwanger worden, mag ik een prik tegen corona? (NIEUW) 
• Ik ben zwanger, mag ik een prik tegen corona? (NIEUW) 
 

Anesthesiologie 
Richtlijn Neuraxisblokkade en antistolling  
• Ik gebruik bloedverdunners en krijg binnenkort een plaatselijke zenuwverdoving of ruggenprik 
 

Dermatologie 
Richtlijn Infantiele hemangiomen  
• Ik denk dat mijn kind een aardbeivlek heeft 
• De aardbeivlek van mijn kind verandert of geeft klachten 
• Mijn kind wordt behandeld voor een aardbeivlek 
 

Gynaecologie 
Richtlijn Miskraam  
• Ik krijg een miskraam en kies tussen afwachten, medicijnen en operatie 
• Ik gebruik medicijnen om een miskraam te versnellen 
 
Richtlijnen Onverklaarde subfertiliteit en PCOS  
• Ik ben jonger dan 38 jaar en denk na over een behandeling om zwanger te worden 
• Ik ben 38 jaar of ouder en denk na over een behandeling om zwanger te worden 
• Ik heb polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) en wil zwanger worden 
 
Richtlijn Vulvodyniehttps://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/niet_kleincellig_longcarcinoom/startpagina_-_niet-
kleincelling_longcarcinoom.html 
• Ik heb pijn bij vrijen (vrouw) 
• Ik heb vaak pijn bij de ingang van mijn vagina 
• Ik heb vaak pijn bij de ingang van mijn vagina en wil een behandeling kiezen 
• Ik heb wondjes bij de ingang van mijn vagina 
 
Europese richtlijn Management of women with endometriosis 
• Ik heb veel pijn als ik ongesteld ben. Heb ik endometriose? 
• Ik heb endometriose en ik wil een behandeling kiezen 
• Ik heb endometriose en ik wil zwanger worden 
• Ik heb endometriose en het lukt niet om zwanger te worden 
 
Richtlijn Het vergrote ovarium  
• Ik heb mogelijk een cyste op mijn eierstok 
• Ik heb een cyste op mijn eierstok 
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Richtlijn Oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO)  
• Mijn partner en ik krijgen onderzoek in het ziekenhuis omdat zwanger worden niet lukt 
 
Richtlijn Management rondom menopauze  
• Ik ben in de overgang 
• Ik wil goed omgaan met klachten door de overgang 
• Ik ben in de overgang en wil misschien hormonen gaan gebruiken tegen de klachten 
• Ik ben in de overgang en gebruik hormonen tegen de klachten 
 

Heelkunde 
Richtlijn Melanoom  
• Ik heb een melanoom en krijg een 2e operatie  
• Ik heb een melanoom en krijg een onderzoek van de schildwachtklieren 
• Ik word onderzocht op uitzaaiingen van een melanoom 
• Ik heb uitzaaiingen van een melanoom in mijn lymfeklieren 
• Ik heb uitzaaiingen van een melanoom naar andere organen 
 
Richtlijn Bijtverwondingen  
• Ik heb een bijtwond 
 
Richtlijn Ingegroeide teennagel 
• Ik heb een ingegroeide teennagel 
 
Richtlijn Algemene Chirurgie - Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES)  
• Ik heb steeds buikpijn door een zenuw die klem zit in mijn buikwand 
• Ik krijg een behandeling voor buikpijn door een zenuw die klem zit 
 

Interne geneeskunde 
Richtlijn Diabetische nefropathie  
• Ik heb nierschade  
• Ik word behandeld voor nierschade  
• Ik heb diabetes en krijg een donornier en donor-alvleesklier 
 
Richtlijn Zorg bij eindstadium nierfalen  
• Ik heb ernstige nierschade en wil een behandeling kiezen  
• Ik krijg dialyse bij ernstige nierschade  
• Ik krijg buikspoeling bij ernstige nierschade  
• Ik krijg een donornier bij ernstige nierschade  
• Ik heb ernstige nierschade en krijg alleen een behandeling tegen mijn klachten  
• Mijn nieren werken opeens niet meer 
 

Kindergeneeskunde 
Richtlijn Preconceptioneel advies bij AGS  
• Ik heb (misschien) een verhoogde kans op een kind met AGS 
 
Richtlijn Anafylaxie bij 
kinderenhttps://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/niet_kleincellig_longcarcinoom/startpagina_-_niet-
kleincelling_longcarcinoom.html  
• Mijn kind heeft voor het eerst een ernstige allergische reactie 
• Mijn kind kan ernstige allergische reacties krijgen 
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Richtlijn Inflammatoire darmziekten (IBD) bij kinderen  
• Ik word onderzocht op een chronische ontstekingsziekte van de darm (informatie voor jongeren)  
• Ik heb de ziekte van Crohn (informatie voor jongeren) 
• Ik heb een ontstekingsziekte van de darm en ik word bijna 18 jaar (informatie voor jongeren)  
• Ik heb colitis ulcerosa (informatie voor jongeren) 
 
Richtlijn Antenatale hydronefrose  
• Op de 20 weken echo is te zien dat mijn baby een vergrote nier heeft 
• Mijn pasgeboren baby heeft een vergrote nier 
 
Richtlijn Behandeling van kinderen met obesitas  
• Mijn kind is veel te zwaar en gaat naar de kinderarts 
• Mijn kind is veel te zwaar en gaat meedoen aan een leefstijl-programma 
 

Longgeneeskunde 
Richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom  
• Ik heb misschien longkanker 
• Ik heb mogelijk uitzaaiingen van longkanker 
• Ik heb longkanker met uitzaaiingen rondom de long (stadium 3) 
• Ik heb uitgezaaide longkanker (stadium 4) 
 

Keel-neus-oor heelkunde 
Richtlijn Hoofd-/halsparagangliomen (HHPGL)  
• Ik word onderzocht op een paraganglioom in mijn hals of hoofd 
• Ik heb een paraganglioom in mijn hals of hoofd 
• Ik krijg een operatie voor een paraganglioom in mijn hals of hoofd 
 

Klinische fysica 
Richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen van 4 tot 18 jaar  
• Mijn kind hoort slecht en gaat naar een audiologisch centrum 
 

Klinische geneticahttps://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/niet_kleincellig_longcarcinoom/startpagina_-
_niet-kleincelling_longcarcinoom.html 
Richtlijn Preconceptie Dragerschapsonderzoek (PDO) voor hoogrisicogroepen  
• Ik denk na over kinderen krijgen. Heb ik kans om een erfelijke ziekte door te geven? 
• Ik wil een kind en er komt een ziekte voor in mijn familie die (misschien) erfelijk is 
• Mijn partner en ik zijn familie van elkaar en willen een kind 
• Ik wil een kind en heb misschien meer kans om een erfelijke ziekte door te geven door mijn afkomst 
• Wij verwachten een kind en hebben misschien meer kans om een erfelijke ziekte door te geven 
 

Neurochirurgie 
Richtlijn Ongeruptureerd Intercranieel Aneurysma  
• Ik heb een zwakke plek in een bloedvat (aneurysma) in mijn hoofd 
• Ik heb een zwakke plek in een bloedvat (aneurysma) in mijn hoofd en krijg een operatie via mijn lies 
• Ik heb een zwakke plek in een bloedvat (aneurysma) in mijn hoofd en krijg een operatie via mijn schedel 
• Ik krijg controles bij een zwakke plek in een bloedvat (aneurysma) in mijn hoofd 
• In mijn familie zijn mensen met een zwakke plek in een bloedvat (aneurysma) of bloeding in het hoofd 

 
Neurologie 
Richtlijn Ziekte van Parkinson  
• Ik krijg onderzoek naar de ziekte van Parkinson 
• Ik krijg een hersenscan bij onderzoek naar de ziekte van Parkinson 
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• Ik heb de ziekte van Parkinson 
• Ik heb slaapproblemen door de ziekte van Parkinson 
• Ik heb problemen met denken en onthouden door de ziekte van Parkinson 
• Ik heb de ziekte van Parkinson en heb een depressie 

 
Richtlijn Polyneuropathie  
• Ik krijg onderzoek naar polyneuropathie 
• Ik heb polyneuropathie en denk na over een behandeling 
• Ik heb dunnevezel-neuropathie (DVN) 
 
Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding  
• Ik heb een TIA gehad 
• Ik heb een beroerte  
• Ik heb een herseninfarct en krijg medicijnen of een behandeling via de lies 
• Ik ben op de stroke unit (afdeling voor mensen met een beroerte) 
• Ik wil een nieuwe beroerte voorkomen 
• Ik heb een herseninfarct / hersenbloeding gehad  
 
Richtlijn Hersenmetastasen  
• Ik word onderzocht op uitzaaiingen in mijn hersenen 
• Ik heb uitzaaiingen in mijn hersenen en denk na over een behandeling 
 

Orthopedie 
Richtlijn DDH (dysplastische heupontwikkeling) bij kinderen onder één jaar  
• Mijn baby heeft heupdysplasie 
• De heup van mijn baby is uit de kom 
 
Richtlijn Acute Traumatische Wervelletsels  
• Ik heb een gebroken wervel (na een ongeluk of val) 
• Ik word behandeld voor een gebroken wervel (na een ongeluk of val) 
• Ik heb een dwarslaesie (na een ongeluk of val) 
• Ik heb een dwarslaesie en word geopereerd  
 
Richtlijn Voorste kruisbandletselhttps://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/hoofd-
_halsparagangliomen_hhpgl/startpagina.html  
• Ik heb mijn knie bezeerd (gevallen, verkeerde beweging) 
• Ik heb een verrekte of gescheurde knieband of kruisband 
• Ik zak steeds door mijn knie en ben doorgestuurd naar het ziekenhuis 
• Ik heb de voorste kruisband in mijn knie gescheurd en ik wil een behandeling kiezen 
• Mijn kind heeft de voorste kruisband in de knie gescheurd 
 
Richtlijn DDH (dysplastische heupontwikkeling) bij kinderen onder één jaar 
• Mijn baby heeft misschien heupdysplasie 
 

Radiologie 
Generalistische radiologische informatie  
• Ik krijg een MRI van mijn knie met contrastmiddel 
• Ik krijg een MRI van mijn rug met contrastmiddel  
 
Richtlijn Landelijke samenwerkingsafspraken voor beeldvormende diagnostiek  
• Ik krijg een echo van mijn buik 
• Ik krijg een echo van een bult 
• Ik krijg een echo van mijn schouder 
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https://www.thuisarts.nl/knieklachten/ik-zak-steeds-door-mijn-knie-en-ben-doorgestuurd-naar-ziekenhuis
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https://www.thuisarts.nl/mri/ik-krijg-mri-van-mijn-knie-met-contrastmiddel
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• Ik krijg een MRI van mijn knie  
• Ik krijg een MRI van mijn rug  
• Ik krijg een röntgenfoto van mijn borstkas 
• Ik krijg een röntgenfoto van mijn rug 
• Ik krijg een röntgenfoto van mijn knie 

https://www.thuisarts.nl/mri/ik-krijg-mri-van-mijn-knie
https://www.thuisarts.nl/mri/ik-krijg-mri-van-mijn-rug
https://www.thuisarts.nl/r%C3%B6ntgenfotos/ik-krijg-r%C3%B6ntgenfoto-van-mijn-borstkas
https://www.thuisarts.nl/r%C3%B6ntgenfotos/ik-krijg-r%C3%B6ntgenfoto-van-mijn-rug
https://www.thuisarts.nl/r%C3%B6ntgenfotos/ik-krijg-r%C3%B6ntgenfoto-van-mijn-knie
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